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Daeth cyfnod prif fynedfa Ysgol Gyfun Ystalyfera i ben ym
mis Mai 2017. Mwy ar dudalen 13

Noson lwyddiannus arall i gofio Dafydd
Daeth torf at ei gilydd i westy Ynys-pen-llwch (y Manor Park)
ar nos Iau 27 Ebrill i Noson Goffa Dafydd Rowlands 2017.
Trefnwyd yr achlysur gan y Pwyllgor Coffa o dan
Gadeiryddiaeth John Evans, ac eleni eto cafwyd perfformiadau
o safon uchel gan y tair ysgol, llywyddu graenus gan Catrin
Evans ac enillydd haeddiannol iawn i Ysgoloriaeth Goffa
Dafydd Rowlands.

Agorwyd y gweithgareddau gan y tair ysgol gyfun Gymraeg
yn eu tro yn llwyfannu deng munud o adloniant yr un. Cafwyd
rhagflas o rai o eitemau lleisiol Eisteddfod yr Urdd gan
Fryntawe a Gŵyr tra llwyfannodd Ystalyfera ran o’u perfformiad
diweddar o sioe gerdd Chicago.

Wedi toriad byr, aethpwyd at brif ran y noson, sef
anrhydeddu enillydd yr Ysgoloriaeth Goffa eleni. Cafwyd
beirniadaeth dreiddgar ac adeiladol ar y gystadleuaeth
lenyddol flynyddol gan y Prifardd Jim Parc Nest; soniodd am
safon eithriadol uchel y 25 ymgeisydd, gan ganmol hefyd
athrawon yr ysgolion am eu harweiniad i’r disgyblion a’u
cefnogaeth i’r gystadleuaeth.

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Goffa’r Prifardd a’r cyn-
Archdderwydd Dafydd Rowlands 2017 i Meleri Williams o’r
Hendy, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gŵyr. Mae Meleri’n
bwriadu astudio‘r Gymraeg a newyddiaduraeth ym Mhrifysgol
Caerdydd, ac mae’n siwr y bydd y wobr o £500 yn gymorth i’r
cyfeiriad hwnnw. Roedd T. James Jones yn hael iawn ei glod i
gynnyrch rhyddiaith a barddoniaeth Meleri.

Meleri hefyd a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, a Laura
Hughes o Fryntawe yn drydydd. Oherwydd safon uchel y
cynnyrch eleni, gwobrwywyd pedwerydd a phumed ymgeisydd
hefyd, sef Siôn Smith o Ysgol Gyfun Ystalyfera a Catrin
Hedges o Ysgol Gyfun Bryntawe. 

Diolch hefyd i ffanfferwr y noson, sef Tirion Bevan o
Ystradowen, disgybl yn Ysgol Gyfun Ystalyfera a gyfrannodd
lawer at urddas a naws yr achlysur. Cyrchwyd y buddugol i’r
llwyfan gan Joseph Rowlands, ŵyr i Dafydd, yn cynrychioli’r

teulu, a Nel Richards yn cynrychioli’r Pwyllgor Coffa.
Cyflwynwyd y Tlws Coffa i Meleri gan Mrs Margaret Rowlands
a’r siec o £500 gan Mr John Evans ar ran y Pwyllgor.

Yn ystod yr ail egwyl tynnwyd y raffl, ac yna cafwyd clo
pleserus iawn i’r gweithgareddau pan ddiddanwyd y dorf gan
Sipsi Gallois, sef Neil Rosser a’i gerddorion. Diolch i bawb a
gyfrannodd at lwyddiant y noson, gan gynnwys staff hynaws
Ynys-pen-llwch.

O ran buddugwyr yr Ysgoloriaeth yn y gorffennol, da clywed
fod Elin Havard, enillydd 2015, bellach yn Rhydychen a Tomos
Morris, enillydd 2016 ym Mhrifysgol Caerdydd. Rhwydd hynt
iddynt ddatblygu’u doniau creadigol a’u gyrfaoedd
academaidd, gan hyderu y bu derbyn Ysgoloriaeth Goffa
Dafydd yn gymorth ac yn hwb i’r ddau, fel y bydd, mae’n siwr,
i Meleri. (Mwy ar dudalen 2) Eurig Davies

Margaret Rowlands, Meleri Williams a T. James Jones

Yr enillwyr 
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D. a W. THOMAS
Garej Capel Road, Clydach, Abertawe

Ffôn: 01792 842529
Busnes teuluol ers 1968

Ceir O SafOn

Prisau rhwng £1,500 - £15,000

Gwasanaeth ac MOT ar bob un

Ceir lleol yw’r mwyafrif

Pam prynu car newydd os oes rhai 3

mis oed ar gael am bris rhesymol?

�

MOT

£39.50
with this voucher

Gostyngiad arbennig i

ddarllenwyr y Llais

Good quality cars in stock 

from £1,500 - £15,000. 

All serviced with MOT.

Mostly local cars.

Roedd darllen colofn Pobol y Cwm mis Chwefror wedi rhoi
llawer o bleser personol i mi fel un o gyn-drigolion Cwmllynfell
wrth ddarllen am lwyddiant Dr Huw Jones, mab y diweddar
Eddie a Doreen Jones. Ef yw Prif Weithredwr gorau Ewrop yn
y byd Pharmacoleg wrth ddarganfod ffyrdd i ddatrys a gwella
afiechydon arswydus. Ychwanegwyd at fy malchder wrth
wrando arno ar raglen Gari Wyn ar Radio Cymru sy’n trafod
busnes a materion tebyg, a hynny mewn Cymraeg gloyw a
chyhyrog, er iddo fod yn gweithio yr ochr draw i Glawdd Offa
ers gadael y Brifysgol. Yna fe’i gwelwyd ar y teledu yn ei
labordy ger Rhydychen yn esbonio ei waith i gyflwynydd S4C.
Roedd ymchwilwyr Radio Cymru ac S4C wedi gweld yr hanes
yng ngholofnau’r Llais, ac wedi manteisio ar hynny. Mae hyn
yn cadarnhau pwysigrwydd papurau bro fel y Llais a dycnwch
gohebwyr lleol ym mhentrefi’r cwm.

Ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol, mae’r sefyllfa yn peri
dychryn. Mae canlyniad Refferendwm Mehefin 2016 wedi creu
llawer o ansicrwydd, yn enwedig o ran dyfodol diwydiannau yn
sgil Brexit. Heb fynediad i’r Farchnad Sengl, sut fyddwn fel
gwlad yn ymdopi o ran amaethyddiaeth a’r diwydiant ceir ac
awyrennau? Yn fy marn i, siom fwyaf yr ymgyrch i aros o fewn
Ewrop oedd ymateb llugoer Jeremy Corbyn, Arweinydd?? Y
Blaid Lafur. Ni chafwyd unrhyw arweiniad ganddo, tra roedd
Ceidwadwr David Cameron yn ceisio darbwyllo’r werin o
bwysigrwydd aros yn Ewrop, ond beth a gafwyd? Fel y
dywedodd gŵr o Lyn Ebwy: “We gave Cameron a good
kicking.” Roedd pobl Cymru a Lloegr yn disgwyl arweiniad gan
Corbyn, ond nis cafwyd, ac rydym nawr yn wynebu sefyllfa o

ansicrwydd mawr, ac yn disgwyl gwyrthiau gan Theresa May.
Scersli bilîf!

Beth fydd dyfodol yr NHS sy’n dibynnu cymaint ar weithwyr
o Ewrop, yn feddygon a nyrsus, i gynnal ein gwasanaeth
iechyd? Darllenais mewn erthygl papur newydd y bydd disgwyl
i gyflogwyr dalu £1000 am bob unigolyn o Ewrop sydd ar eu
llyfrau, er mwyn creu cronfa er mwyn hyfforddi pobl o Brydain
i gael y sgiliau angenrheidiol. Faint o amser a gymer hyn i’w
weithredu? Beth fydd dyfodol ein pobol ifainc wedi’r bleidlais
Brexit? Cafodd ein pobol eu twyllo a’u cyflyru gan y Daily Mail,
y Daily Express, y Sun a’r Daily Telegraph, ac fe fyddwn yn
talu’r pris am hyn cyn bo hir. 

Yn ystod gwyliau’r Pasg fy aeth fy ngwraig a minnau am dro
i ganolfan Parc Trostre, ger Llanelli. Tra roedd Brenda yn
crwydro’r siopau yn ôl ei harfer, fe es i gael cwpanaid o de yn
ôl fy arfer innau. Yn ystod fy seibiant yno ni chlywais yr un gair
o Gymraeg gan y bobl o gwmpas, ac oedolion oeddynt yn wŷr
a gwragedd rhwng 30 a 70 oed, a minnau’n meddwl ein bod
yng Ngorllewin Lloegr ond bod yr acenion yn Gymreig eu
naws. A Llywodraeth Cymru wedi datgan mai’r nod erbyn 2050
yw cael miliwn o siaradwyr Cymraeg, meddyliais i mi fy hun:
“does dim gobaith caneri y daw hynny yn reality os yw’r
genhedlaeth oedolion bresennol ddim yn trosglwyddo’r iaith i’w
plant.” Mae hyd yn oed y pentrefi yng Nghwm Tawe lle bu’r
Gymraeg yn gadarn ar wefusau’r boblogaeth boed yn oedolion
neu blant ac ieuenctid, bellach yn adlewyrchiad trist o sefyllfa
a safon yr iaith yn ein cymunedau. Breuddwyd ffŵl yw’r
weledigaeth a ddaw o’r Senedd yn y Bae, os nad yw’r
ardaloedd a fu’n Gymraeg yn newid cyfeiriad, a hynny’n dra
sydyn. Tybed beth yw eich barn chi fel darllenwyr ffyddlon y
Llais? 

John Evans
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Golygydd mis Mehefin
Eurig Davies

Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
gareth richards, gwasg Morgannwg
ystad Ddiwydiannol Mynachlog nedd

Castell-nedd, Sa10 7Dr
neu e-bost      papurbrollais@gmail.com

Erbyn Mai 20fed, 2017 os gwelwch yn dda.

nyTh Dan y BOnT
O dro i dro wrth gerdded daw rhywun ar draws rhyfeddodau.
Felly yr oedd hi yn ystod mis Ionawr eleni. Cerdded yr oeddwn
ar hyd y llwybr beicio i gyfeiriad y Glais. Rwy’n sicr bod sawl
un ohonoch yn gyfarwydd â’r bont sydd yn croesi’r
Tawe ar y ffordd osgoi. Tybed sawl un ohonch
sydd yn ymwybodol eich bod yn gyrru o fewn
troedfedd i nyth wrth i chi groesi’r bont? Y
rhyfeddod a welais yw nyth bronwen y dŵr
(dipper) sydd wedi ei hadeiladu ar sgerbwd
metel o dan y bont. Mae bronwen y dŵr yn
eithaf rhyddfrydol yn ei dewis o safleoedd
nythu. Fel arfer bydd nyth yn cael ei hadeiladu
ar silff o gerrig, tu ôl i readr neu mewn cilfach rhwng cerrig neu
gilfach yn y dorlan a hynny dim ond ychydig droedfeddi
uwchlaw lefel yr afon. Perygl hyn wrth gwrs yw i’r nyth gael ei
difa gan lifogydd neu ei reibio gan greadur ysglyfaethus. Mae’r
nyth sydd o dan y bont ger y Glais yn glamp o nyth, tua maint
pêl droed ac mae oddeutu deugain troedfedd uwchlaw’r afon.
Tybed â yw’r pâr yma wedi dysgu gwers chwerw yn y
gorffennol ? Mae’r nyth wedi ei hadeiladu’n bennaf o fwsogl
gyda’r tu mewn wedi ei leinio â gwreiddiau planhigion. Os
ystyriwch faint a lleoliad y nyth, mae hi wedi bod yn dipyn o
ymdrech i’r adar gludo’r holl fwsogl a’r gwreiddiau i’r fath
uchder. 

Fel arfer fe fydd pâr o fronwen y dŵr yn magu pedwar neu
bump o gywion. Os yw’r tywydd yn ffafriol a chyflenwad bwyd
yn ddigonol ceir ail nythaid yn nes ymlaen yn y tymor. Mae
bronwen y dŵr fel arfer yn nythu yn gynnar yn y flwyddyn (mis
Chwefror neu Fawrth) sydd yn gallu golygu bod eu tymor nythu
yn gallu bod yn reit hir.

Ym myd yr adar mae bronwen y dŵr yn unigryw gan ei bod
(yn wahanol i adar tir eraill) yn gallu plymio i mewn i ddŵr ac
hefyd gerdded o dan y dŵr. Profiad gwerth chweil yw gwylio
bronwen y dŵr yn cerdded dan ddŵr yr afon ac yna yn
dychwelyd i’r wyneb gyda thrychfil o wely’r afon. Fel arfer fe
fydd pâr o fronwen y dŵr yn cymharu am y tymor magu a cheir
enghreifftiau o rai yn magu gyda’i gilydd am sawl blwyddyn. Yn
ystod y tymor magu fe fydd pâr o fronwen y dŵr yn sefydlu
tiriogaeth. Mae maint y diriogaeth yma i raddau yn ddibynnol
ar y cyflenwad bwyd. Er enghraifft, ar afon gyfoethog o fwyd
ceir tiriogaethau llai eu maint. Wrth gerdded ar hyd y Tawe ‘rwyf
wedi nodi bod o leiaf bedwar pâr o fronwen y dŵr yn nythu
rhwng Clydach a Phontardawe. Mae hyn yn awgrymu bod
cyflenwad digonol o fwyd yn yr afon.

Os ydych yn awyddus i gael golwg ar fronwen y dŵr yn
bwydo mae’n werth i chi dreulio amser ar lan yr afon. Wrth aros
a gwylio fe fyddwch yn siwr o sylwi ar yr aderyn yn siglo yn ôl
a blaen ar garreg amlwg wrth y dŵr neu ei glywed wrth iddo
chwibanu wrth hedfan heibio. Wrth gwrs os ydych am gael
cipolwg ar fronwen y dŵr yn agos at ei nyth beth am fentro at
y nyth dan y bont ger y Glais? Da chi, cofiwch gadw’n dawel a
pheidio mentro yn rhy agos at y safle nythu rhag amharu yn
ormodol arnynt. O graffu yn ofalus a gwylio yn guddiedig mae
siawns y cewch gyfle i wylio’r oedolion yn bwydo’r cywion.

corneL natur
dewi Lewis

Awgrymodd Gohebydd Cwmllynfell y
dylwn bori drwy’r Rhyngrwyd gan fod
gwybodaeth yno ynglŷn ag un â
chysylltiadau agos â phapur bro y Llais, ac
yno des i ar draws gwefan Gerallt Wyn
Owen, gynt o Riw-fawr a Chwmllynfell.
Mae ei rieni, Eric a June Owen, yn byw yn
Nheras y Rheilffordd yng Nghwmllynfell. Ar
y wefan dysgais fod Gerallt yn un o
gyfreithwyr amlycaf Cwmni Taylor Wessing
yn Singapore a De-Ddwyrain Asia sy’n ymwneud â thrin
achosion o dwyll a llygredd, ac fe geisir ei arweiniad gan
adrannau HMRC, CPS, HSE, yr Adran Safonau Masnach,
Lloyds o Lundain a chwmnïau enwog eraill ar faterion yn
ymwneud â disgyblaeth, rheoleidd-dra a diffygion ymarfer.
Cymaint yw ei arbenigrwydd fel y gwahoddir Gerallt i ddarlithio
yn y Deyrnas Unedig a thramor yn Siapan, Tseina, Singapore
a Thailand. Yn sgil y wybodaeth hon fe gysylltais â Gerallt drwy
ebost, gan ofyn nifer o gwestiynau personol parthed ei yrfa a’i
fywyd yn Singapore.

‘Cefais fy addysg gynnar yn Ysgol Gynradd Rhiw-fawr ac
yna yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, ac yna wedi cwbwlhau Safon
Uwch yn 1987, es i weithio fel rheolwr dan hyfforddiant gyda
Banc HSBC am ddwy flynedd. Yn 1989 penderfynais fynd i
Brifysgol De Montford, Caer-lŷr (Leicester) i astudio am radd
yn y Gyfraith a Marchnata, gan raddio yn 1992. Wedyn fe
benderfynais fy mod am fod yn gyfreithiwr gan fynychu Coleg
y Gyfraith, Caer, i gymhwyso fel Cyfreithiwr Proffesiynol. Yn y
cyfnod hwn roeddwn yn ffodus i sicrhau cytundeb hyfforddi nôl
gartre yn Abertawe gyda Chwmni Douglas-Jones Mercer, gan
ddod yn gyfreithiwr cydnabyddedig yn 1995. Dyna’r adeg pan
sylweddolais fy mod yn ymddiddori fwyaf mewn cyfraith
droseddol, ac er mwyn ehangu a chyfoethogi fy mhrofiad
symudais i weithio fel cyfreithiwr ym Manceinion. Yno bum yn
amddiffyn achosion troseddol a chael cyfle i weithio ar un o
achosion proffil uchel ‘trosedd coler wen’, hynny yw, achos
twyll ar y farchnad stoc a oedd yn cael ei erlyn gan y Swyddfa
Dwyll Difrifol (Serious Fraud Office), achos a barhaodd am
11mis yn y llys.

Wedi hynny, symudais i fyw a gweithio yn Llundain o 1997
tan 2012 - cyfnod o brofiadau gwych. Cefais fy ngwneud yn
bartner yng nghwmni Cyfreithiol Rhyngwladol Eversheds, ac
hefyd yn Bennaeth yr Adran Dwyll a Throseddau Ariannol. Yn
2008 ymunais â chwmni cyfreithiol Crowell a Moring a’i
bencadlys yn Washington DC.”

Yn y cyfnod hwn fe ddatblygodd ei yrfa yn gyflym iawn;
cafodd wahoddiad yn 2011 i fod yn Gadeirydd Uwch-
gynhadledd Gwrth-lygredd Tseina yn Beijing; ar ôl trafod nifer
o achosion o Seland Newydd, Awstralia, Tseina, Singapore,
Thailand a Siapan cafodd gyfle i fyw a gweithio yn Singapore,
ac erbyn hyn roedd pwyslais ei waith ar achosion llygredd, twyll
a gwyngalchu arian. Yng ngeiriau Gerallt: “ Rwyf wedi bod yn
lwcus i gael y fraint o weithio ac amddiffyn mewn achosion
pwysig, sydd wedi arwain i wobrau pwysig a’m cydnabod fel
arweinydd yn y maes.”

“Rwyf wedi bod yma yn Singapore ers 2012, sy’n brofiad da
a’r bywyd yn ddymunol. Cofiwch, mae digon o law yn
Singapore i’m hatgoffa am Gymru; mae’n gynnes iawn trwy’r
flwyddyn, does dim tymhorau. Mae bywyd yma yn amrywiol ac
egsotic. Mae byw yma yn rhoi sawl cyfle i deithio i nifer o
wledydd yn y rhanbarth. Rwy’n dal i siarad Cymraeg yn aml
gyda ffrindiau o Gymru a’r teulu nôl gartre, ac mae nifer o
ffrindiau gen i yma sy’n dod yn wreiddiol o Dreforys a Resolfen,
ac mae Cymdeithas Dewi Sant yma. Rwy’n llwyddo i ddod nol
i weld y teulu pan gaf i gyfle, a mwynhau cocos Penclawdd a
phwdin reis.”

Yn sicr mae bywyd Gerallt yn amrywiol a llwyddiannus, a
dymunwn yn dda iddo.

John Evans

PoboL y cwm
GeraLLt wyn owen
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y FFin

Llonydd yw Cymru heno.
Distaw.
Dim ond murmur mwyn yr awel trwy’r brigau noeth.
Ninnau a’n llygaid ar gau
Ar goll mewn breuddwyd ffwl.

*****
Cyflafan sy’n Syria heno.
Milwyr mileinig sy’n hollti’r nos.
Ffrwydriadau a bomiau a thanchwa.
Cyrff celain yn wehilion
ar gorneli sgerbydau o strydoedd,
a sgrech plentyn bach
yn ddolef di-baid
i dagu’n dinas.

Rhaid ffoi rhag yr uffern;
miloedd o forgrug ar wasgar yn ysu am gael dianc 
Rhag rhaib crafanc y gelyn.

Gadael cartref.
Gadael gwlad.
Gadael cenedl.
Dydd ar ôl dydd ar ôl dydd
O balu a chrafu byw.
Eu dwylo crynedig, sigledig, oer
yn dal i geisio crafangu yn eu gwreiddiau.
Ond ofer yr ornest.

Heidiau o gyrff
Yn gwasgu ar getyn o gwch eiddil,
i ymgodymu â grym tymestl y tonnau gwyllt,
i fferru, i newynu, i fygu.
Cri cymar
Ac wylo annwylyd
Yn atsain annynol dros yr ehangder.
Angau’r aberth yn gysgod du ar y gorwel.
Y plentyn bach ar fynwes ei fam,
A’r glaw yn gymysg â’u dagrau.

Llonydd yw ef heno.
Dim ond corff
llonydd
yn syllu’n hiraethus i’r gorwel draw
A llef y llanw’n fud.
Ei ddwylo bach, iasoer
Yn suddo i fedd y tywod du,
a’i enaid ar goll yn y trai.
Distaw…

*****

…Nes daw’r bomiau a’r ffrwydriadau
A llun y baban llonydd
i’n hysgwyd o’n hunanoldeb
am 
ennyd.

Meleri williams

yr Enillydd
Rwy’n fyfyrwraig ym Mlwyddyn
13, Chweched Dosbarth Ysgol
Gyfun Gŵyr ar hyn o bryd ac yn
astudio Cymraeg, Mathemateg,
Bioleg a’r BAC. Ym mis Medi,
gobeithiaf fynd i Brifysgol
Caerdydd i astudio gradd gyd-
anrhydedd Cymraeg a
Newyddiaduraeth.

Rwyf wrth fy modd yn canu’r delyn
a’r piano ac yn aelod o gorau’r
ysgol a chôr Aelwyd Twrw Tawe.
Yn ogystal, rwy’n mwynhau
ysgrifennu’n greadigol, boed hynny ar ffurf barddoniaeth
neu ryddiaith.

Braint o’r mwyaf oedd ennill Gwobr Goffa Dafydd Rowlands
2017 gyda cherdd a darn o ryddiaith. Testun y gerdd oedd
‘Y Ffin’ a thestun y stori oedd ‘Dianc’. Gyda’m diddordeb
cynyddol ym maes newyddiaduraeth a’m hawydd i astudio’r
pwnc yn y brifysgol, fe’m hysbrydolwyd i ysgrifennu am
faterion cyfredol. Eleni, bues yn ddigon ffodus i gystadlu
gyda thîm Siarad Cyhoeddus yr ysgol am yr ail waith mewn
cystadleuaeth gyda Rotari De Cymru ac roedd gofyn i ni
ymchwilio i destunau a phynciau llosg. Fe’m sbardunwyd
gyda’r gwaith ymchwil hwnnw i ysgrifennu’r gerdd am
brofiadau dirdynnol y ffoaduriaid o Syria, gan
ganolbwyntio’n benodol ar y llun erchyll o’r bachgen bach,
Aylan Kurdi, yn farw ar draeth yn Nhwrci. Darn o ryddiaith
yw’r ail ddarn sy’n sôn am drychineb Aber-fan o safbwynt
gŵr canol oed a oroesodd y danchwa. Deallwn am ei
ddirywiad seicolegol a’i euogrwydd dwys yn y stori, yn dilyn
marwolaethau ei gyfoedion a’i dad, am iddo ef oroesi’r
drychineb.

Meleri Williams

nid ewyllys Duw yw bod popeth gan rai a
dim gan eraill. nid Duw yw hyn.

Oscar Romero, 1917-1980
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MaraThOn llunDain
Fel y cofiwch chi, fe’ch
hatgoffais chi am Dr
Nia Davies Jones,
Abercraf, yn rhedeg y
Marathon. Wel, ar
ddydd Sul, 23 Ebrill fe
redodd Nia yn y
Marathon yn Llundain i
godi arian i’r elusen
British Heart
Foundation.

‘Rwy’n siwr bod
llawer o bobl wedi
gwylio’r teledu a chwilio
mâs amdani! Mae’n
bleser gen i ddweud
bod Nia wedi rhedeg y
26 milltir mewn 5 awr a
24 munud. Ffantastic!

Cafodd Nia a’r teulu
ddiwrnod anhygoel yn Llundain ac roedd yr awyrgylch a’r
profiad yn un arbennig dros ben.

Hoffai Nia ddiolch i bawb am eu cefnogaeth amrywiol. Ar
hyn o bryd, cyfanswm y gronfa sy’n mynd tuag at y British
Heart Foundation yw £3900. Ardderchog Nia!

Dyma lun o Nia ar ôl gorffen y Marathon.

gwaSanaEThau Sul y PaSg
Cafwyd Cymanfa Ganu boreol yng nghapel Ty’n y Coed, gyda
Mr Andrew Millard fel arweinydd y gân a Christopher Lewis yn
cyfeilio. Mr Andrew Millard yw arweinydd Côr y Gyrlais a
Christopher yw cyfeilydd Côr y Gyrlais. Roedd y ddau yn
anhygoel wrth annog y gynulleidfa i ganu.

Pob blwyddyn, ceir stori sy’n perthyn i stori’r Pasg. Hefyd,
mae pawb sydd yn y gwasanaeth yn cael syrpreis bach sy’n
eu hatgoffa o neges y Pasg a’r Iesu. Eleni cafodd y gynulleidfa
bobo gwch cardfwrdd, gydag wy siocled a phecyn o love hearts
ynddo. Y neges oedd taw Iesu yw’r ffordd i groesi môr
pechodau i gyrraedd at Dduw. Mewn cwch bach mae rhaid i
bawb weithio gyda’i gilydd, i gyrraedd yr un nod, yn wahanol i
long mawr, lle mae lefelau gwahanol, rhai yn gweithio, rhai yn
mwynhau. Yr wyau yw’r neges bod y Pasg yn dynodi bywyd
newydd i BAWB.

Y ‘love hearts’, wel, cariad Duw a’r Iesu tuag atom. 
Cawsom hwyl hefyd wrth ddarllen rhai o negeseuon y love

hearts ar ôl y gwasanaeth e.e. “kiss me quick, sugar lips, in
love, a first love!”.

Cawsom wledd o ganu gyda’r hwyr hefyd, gydag Andrew a
Chris yn creu awyrgylch twymgalon i annog pawb i ganu. 

Diolch iddyn nhw ac i Mr Gareth Hopkin oedd wrth y llyw
gyda’r hwyr ac i Mr Emyr Lewis, gynt o Gapel Soar
Blaendulais, a ddarllenodd darn o’r Beibl a’n tywys ni mewn
gweddi.

Edrychwn ymlaen at Gymanfa Ganu y flwyddyn nesaf!

PEnyCaE
Ddydd Sul y Pasg a Llun gŵyl y banc, cynhaliwyd cyngerdd
awyr agored am ddim, ym Mharc Gwledig Craig y Nos.
Clywsom ni wledd o dalentau cerddorol anhygoel o’r ardal lleol.

Roedd yr ŵyl yn un llwyddiannus iawn, gyda rhoddion
ariannol yn mynd tuag at gronfa’r elusen Ambiwlans Awyr
Cymru. 

Trefnwyd y gyngerdd gan y grwp ‘Well Seasoned’, sef grwp
cytgord cyfyng (close harmony) lleol, sy’n rhoi pob elw o’u
cyngherddau i Ambiwlans Awyr Cymru. Da iawn bois!! Diolch
o galon!

aber-craF

gwEiThgarEDDau CySOn yn nEuaDD lES y
glOwyr, aBErCraF
• Pob Nos Fawrth, Nos Iau a Nos Sadwrn am 8.30yh tan

10.15yh, - Bingo yn cael ei gynnal.
• Pob Nos Lun - Whist yn cael ei chwarae.
• Pob Bore Iau - 10.15 - Gweddi boreol yn y ‘Lesser Hall’

10.30 - Bore coffi

Edrychwch am weithgareddau eraill a fydd yn cael eu cynnal
yn y Neuadd.

yr hwB
Cofiwch bod eich Swyddfa Bost ar agor ac yn brysur. Ceir
bwyd yno heblaw am sgwrs a disglaid o de neu goffi 

llOngyFarChiaDau
Llongyfarchiadau i David Anthony Crisp ac Angela, ar eu
priodas ar 16 o Ebrill, yn Court Colman Manor.

Dymunwn ddyfodol hapus ac iach i chi’ch dau a’r teulu
cyfan.

gwEiThgarEDDau CySOn yn nEuaDD y PEnTrEF,
COElBrEn
• Pob dydd Llun am 6.15 yh, Grwp Theatr Coelbren, i blant.
• Yr ail ddydd Mawrth o bob mis am 1.30 yp, byddai Cangen

Pensiynwyr Coelbren yn cwrdd.
• Pob dydd Mercher am 10.15 yb, bydd bore coffi yn cael ei

gynnal.
• Pob nos Fercher am 7 yh gwersi Bolddawnsio.
• Pob dydd Iau am 12.30, Clwb crefft.
• Pob nos Wener, bydd y bar ar agor o 7yh.

Does dim dyddiadau i gwrdd a’r aelod o’r cyngor sir ar hyn o
bryd. Bydd dyddiadau yn cael eu hysbysebu yn lleol ac yn y
papur mis nesaf.

Os oes unrhyw broblemau gallwch chi gysylltu â’r rhain:-

Cynghorydd Sir: David Thomas – 01639 730 033
Clerc y Cyngor: Elwyn Gwilym – 01639 843003

Ebost: taweuchaf@yahoo.co.uk
Steve Davies (Cadeirydd): 01639 701508
Carol Williams: 01639 730250
Arlene Jones: 01639 730160
Auriol Graham: 01639 700586
Gareth Hayton: 01639 730627

gwaSanaEThau SwyDDFa’r POST
Fel y gwyddoch chi gyd, does dim Swyddfa Bost yng
Nghoelbren, Ynyswen na Phenycae, felly, mae yna
wasanaethau symudol yn cael eu cynnal.

• Ynyswen – pob dydd Llun o 2.15 tan 3.15
• Coelbren – Neuadd Les y Glowyr – bob dydd Llun a phob

dydd Iau o 12.00 tan 1.30.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth, ffoniwch 03457 22 33 44 neu
‘textphone’ 03457 22 33 55.

hanES Fy ngarDD
Wel, gan fod dim llawer o newyddion
mis yma, penderfynais i roi pwt bach
fy hun i mewn.

Ddydd Sadwrn 22 Ebrill, roedd y
tywydd yn braf, heulog ac yn dwym.
Edrychais mâs o’r ffenest a dyna
welais oedd annibendod llwyr fy
ngardd.

Meddyliais i ‘ble yn y byd ydw i’n
dechrau?’

Felly, tynnais i’r tarpaulin glas a’r
jync oedd arni a rhoi popeth mewn
un cornel, yn barod i fynd i’r ardal

coeLbren



ailgylchu yng Nghwmtwrch. Wrth gwrs, nawr mae’r gornel yn
anniben, ond mae un ochr o’r ardd yn glir ar gyfer planhigion.
Ie, tail ceffyl! Dyna’r arogl sydd yn fy ngardd i nawr, un naturiol
a iachus dros ben. Gobeithio y caf dyfiant da.

Dw i ddim yn siwr beth i blannu eto, ond mae digon o ddewis
gennyf, dw i wedi bod yn prynu hadau ers misoedd. Mae
cymaint gennyf, byddaf yn plannu ym mhob bocs, twb, bwced
a whilber.

Cewch wybod os ydw i’n llwyddiannus neu beidio dros y
misoedd nesaf.

Am y tro, dyma un ochr fy ngardd! Diolch am dail ceffyl!
Margaret Bush

PEn-BlwyDD arBEnnig
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Mrs Mary Thomas,
Maes-y-cwm ar ddathu ei phen-blwydd yn 90 oed ar 5 Mai.

y gyMDEiThaS hanES
Ar nos Iau, 30 Mawrth cafwyd noson ddiddorol yng nghwmni
Tim Barrell. Dangosodd, ar sgîn, luniau a oedd ar gardiau post
a werthwyd yn yr Ystrad flynyddoedd yn ôl. Hawdd oedd nabod
yr ardal er y gwelliannau sydd wedi bod ar yr heolydd.

Ar nos Iau, 25 Mai bydd Arwel Michael yn sôn am, ac yn
dangos lluniau o’r Mynydd Du.

Mae’r Gymdeithas yn cyfarfod yn y Neuadd Lês ar nos Iau
ola’r mis.

CyMOrTh CriSTnOgOl
Yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 14 Mai bydd
gwirfoddolwyr yn galw o ddrws i ddrws gan gasglu at yr achos
teilwng hwn. Mawr obeithiwn y cawn yr un gefnogaeth dda
eleni eto.

Yn Eglwys Sant Cynog am 2.30 brynhawn Sul, 21 Mai
cynhelir oedfa arbennig Cymorth Cristnogol. Disgwylir i
wasanaethu y Gwir Barchedig John Davies, Esgob Abertawe
ac Aberhonddu.

DiOlCh
Diolch i bawb a ddaeth i’r oedfaon a gynhaliwyd dros adeg y
Pasg yng nghapel Sardis ar fore Gwener y Groglith; yng
nghapel Ainon ar brynhawn y Groglith ac yn yr oedfa undebol
yn y Tabernacl ar brynhawn Sul y Pasg dan arweiniad y
Parchedig Ddr Andras Iago. Bu’r oedfaon yn rhai bendithiol.

Yna, ar fore Llun y Pasg, daeth nifer dda i’r Gymanfa Ganu
yn y Tabernacl dan arweiniad y Parchedig Clive Williams gyda
Mr Conway Morgan wrth yr organ. Llywydd yr oedfa oedd Miss
Anne Hutchings. Diolch am y gefnogaeth i gadw’r Gymanfa.

aMBiwlanS SanT iOan
Cafodd dîm cadlanciau Ambiwlans Sant Ioan, Ystradgynlais, y
fraint i gael gwahoddiad i gystadlu yng nghystadlaethau
cymorth cyntaf Cadlanciau’r Fyddin, yng Nghwrt y Gollen,
Crughywel. Disgwylir y byddant yn cael gwahoddiad i gystadlu
yn y rownd terfynol sy’n cael eu cynnal yn y wersyll milwrol yng
Nghatraeth eleni. 

Yn ychwanegol i hynny, fe wnaeth y dîm ennill
cystadleuaeth ranbarthol Ambiwlans Sant Ioan yn y
Drenewydd, gyda’r sgôr uchaf erioed! Ac felly, ym mis Mai,
byddant yn teithio i Gaerdydd er mwyn cystadlu yn rownd
terfynol Cystadleuaeth Genedlaethol Ambiwlans Sant Ioan.

Llongyfarchiadau iddyn nhw a phob lwc yn y rownd terfynol
yng Nghaerdydd ac yng Nghatraeth!

ESTyn CrOESO i FFOaDuriaiD Syria
Ar Ddydd Iau yr 20fed o Ebrill, cynhaliwyd parti cyflwyno a
diolch yn Neuadd Les y Glowyr, Ystradgynlais. Cyfle oedd hon,
i’r teuluoedd o Syria gyflwyno eu hunain, hanes eu gwlad, eu
diwylliant, bwyd, a’u crefydd, i drigolion yr ardal. Daeth y
teuluoedd i Ystradgynlais o dan y Rhaglen Ailanheddiad Pobl

ystradGynLais

o Syria. Gan fod y teuluoedd yn teimlo’n ddiogel nawr,
roeddent eisiau dangos eu diolchgarwch i bawb sydd wedi eu
helpu i ymgartrefu yn y gymuned. Dyma rhai lluniau o’r parti.

a llE Bu hOn MaE gwEll ByD
COFiO’n DynEr aM MrS SaDiE ElizaBETh ThOMaS
Yn anad dim, person teulu oedd Sadie a heb amheuaeth fel
person teulu fyddai Sadie ei hun yn dymuno i’w ffrindiau ei
chydnabod ei chofio. A hynny fel gwraig rinweddol a chefnogol

i R.H. am bron hanner can mlynedd.
Ond mewn gwirionedd roedd y ddau
wedi ‘nabod ei gilydd erioed gan iddynt
dyfu gyda’i gilydd yn Nhresalem,
Aberdâr. Bod gyda’i gilydd oedd stori
fawr eu bywyd. Lle bynnag roedd RH
gallech fentro nad oedd Sadie’n bell i
ffwrdd, yn y dirgel megis yn cynorthwyo
ac yn cefnogi’n dawel. Gwnaeth bopeth
o fewn ei gallu i fod yn ysbrydoliaeth i
RH yn y gwaith mawr a gyflawnwyd
ganddo fel gweinidog.

Ond gyda’r tristwch pennaf ymadawodd RH â ni 24 o
flynyddoedd yn ôl ac yn unol â’n ffydd ni fel Cristnogion rydym
yn hyderus fod Sadie ac RH gyda’i gilydd unwaith yn rhagor
yn y gwynfyd tragwyddol ac ni fyddant eto yn cael eu gwahanu.

Bendithiwyd eu priodas hir a dedwydd gan ferch rhagorol
yn Siân, a Siân fydde’r cyntaf i gydnabod iddi gael yn ei mam
bopeth fyddai’n dymuno cael mewn mam gariadus a gofalus
ohoni.

“Mam” oedd gan W. Rhys Nicholas mewn golwg pan
ganodd:

Gwên siriol oedd ei golud - a gweini
Di-gŵyn oedd ei gwynfyd;

Bu fyw’n dda, bu fyw’n ddiwyd,
A lle bu hon mae gwell byd.

Bu’n hynod gefnogol i Siân gyda’i gwenau siriol a’i geiriau
caredig o anogaeth iddi fynd ymlaen â’i bywyd ac iddi gyflawni

ystaLyFera
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ei breuddwydion mewn bywyd. Ac yn sicr roedd llawenydd
Sadie yn gyflawn pan ddaeth Don i’w bywyd a dod yn rhan o’r
teulu.

Byddwn yn cofio am Sadie fel chwaer i John, Jenny a Nan
ac fel modryb garedig i Hirwen, Barbara a’r diweddar Karey.

Ganwyd a magwyd Sadie yn Nhresalem, addysgwyd yn lleol
ac wedi gadael ysgol aeth i weithio yn y Ceffyl Gwyn, fferyllfa
yn Abedâr. Ond newidiodd ei bywyd yn llwyr wedi iddi briodi
RH a dod yn wraig gweinidog yn fawr ei chefnogaeth a’i
hymroddiad iddo, fel y tystia aelodau Saron, Trewilliam a’r
Wern yn dda. Mewn gair dyma’i bywyd: yn un o gefnogi, o
gyfrannu ac o gyflawni yn dawel ac yn ddi-ffys.

Cofiwn i Siân hefyd wneud ei rhan yn y weinidogaeth
gyfoethog a bendithiol a gafwyd yn y Wern adeg cyfnod RH a
hyd heddiw mae Siân, ynghyd â Don, yn dal i’n cefnogi a bod
gyda ni fel capel ar adegau arbennig yn ein hanes.

Yna wedi i’w dydd gwaith ddod i ben, dychwelyd at ei
gwreiddiau yn Nhresalem i ail-gydio ym mhethau’r capel ac i
ofalu’n dyner am RH, Nan, Gladys ac Idris.

Mae bywyd yn broses o dyfu’n gryf ar un llaw, gwanychu ar
y llaw arall hyd nes i’r amser ddod pan fod rhaid ffarwelio. Felly
y bu yn hanes Sadie. Fe gafodd y gofal gorau yng nghartref
preswyl Regency, Caerdydd ac yn Ysbytai y Tywysog Charles,
Aberdâr a’r Heath. Ond er gwaethaf hyn, a’r cariad mawr oedd
gan Siân a Don tuag at eu mam a’u hymdrechion clodwiw i
wneud ei bywyd mor gysurus a chyffyrddus â phosib, fe ddaeth
yr amser i Sadie ffarwelio â ni. A gyda’r tristwch pennaf
ymadawodd Sadie yn dawel ar 23 Mawrth gan adael ei theulu
annwyl a phawb yn wir gafodd y fraint o’i adnabod i hiraethu
ar ei hôl ond ar yr un pryd i ymhyfrydu yn ei pherson.

“Mi a ymdrechais ymdrech deg, mi a orffenais fy ngyrfa, mi
a gedwais y ffydd”

Ein braint ni oedd ei chael am gyhyd o amser. Rhown
ddiolch am fywyd hir a dedwydd Sadie. Diolch i’r ffrindiau
ddaeth ynghyd i Gapel Salem, Tresalem, Aberdâr ac i
Amlosgfa Llwydcoed ar 4 Ebrill i ddathlu ac i roi diolch am ei
bywyd.

gareth hopkin

STaDiwM y PrinCiPaliTy - ySTalyFEra v PEnallTa
Y ddau dîm oedd yn brwydro yn erbyn ei gilydd i godi Tlws
Cenedlaethol Undeb Rygbi Cymru yn Stadiwm y Principality
ar brynhawn Sul, 17 Ebrill oedd Penallta ac Ystalyfera. Mewn
gêm galed, gyffrous ac yn ystod chwarter cyntaf y gêm,
Penallta oedd gryfaf ac roeddent ar y blaen o chwe phwynt i
ddim. Daeth pwyntiau pellach i Benallta ac ar yr egwyl y sgôr
oedd Penallta 11 - Ystalyfera 3. Trosodd droed ddibynadwy
Steffan Castle gic gosb.

Ond roedd stori’r ail hanner yn wahanol ac er yn brin o
chwaraewr roedd Ystalyfera ar dân. Yn ddigyfaddawd aethant
â’r gêm at eu gwrthwynebwyr gan gystadlu a gwthio’u blaenwyr
nôl yn y sgrymiau er mawr gymeradwyaeth y lluoedd o
gefnogwyr Ystalyfera yn yr eisteddleoedd. Ac fe gawsant eu
gwobr, er i gais Steffan Jones gael ei ddiystyru gan y dyfarnwr.
Daeth y newid holl bwysig yn gynnar yn yr ail hanner pan
ddyfarnwyd cais gosb i Ystalyfera. Troswyd y cais gan neb arall
Steffan Castle. Roedd y sgôr dipyn yn agosach erbyn hyn:
Penallta 11 - Ystalyfera 10.

Ond beth amdani! Cic adlam gan Steffan Castle ag yntau
hefyd yn trosi cig gosb ac oedd Ystalyfera ar y blaen, Penallta
11 - Ystalyfera 16 gydag wyth munud yn weddill.

Mater o gadw eu pennau oedd hi wedyn ond gyda dwy
funud i fynd, a bois Ystalyfera wedi ymlâdd yn llwyr. Sgoriodd
Penallta gais i wneud y sgôr yn 16 yr un. Ac felly yr oedd hi ar
ddiwedd y gêm.

Gêm gyfartal ar y diwedd ond dyfarnwyd mai Penallta oedd
i dderbyn y tlws ar sail iddynt sgorio fwy o geisiadau nag
Ystalyfera. Ystyriwch y ffaith hanesyddol yma - Ystalyfera yw’r
unig dîm erioed sydd heb golli mewn gêm rownd derfynol
cystadleuaeth cwpan cenedlaethol ag eto’n dod yn ail.

Pob clod i gapten
Ystalyfera, Steffan
Jones a’i arwyr glew
a’r mwyaf un
ohonynt i gyd, sef
Steffan Castle, y
cefnwr cadarn,
caled a seren y gêm
ac oedd gymaint o
ysbrydoliaeth i’r
sawl o’i gwmpas. Ac
mae’n werth nodi
taw ym marn un
sylw, Steffan Castle
bydd Leigh Half-
penny’r dyfodol.
Gobeithio yn wir,
ond am y tro mae’n cael ei hyfforddi fel Cyfarwyddwr
Angladdau gan ei dad-cu Roger Castle a’i fodryb Julie.

DyMunO’n DDa i gyFEilliOn annwyl
Mae’n dda gennym glywed fod Mrs May Cartner ’nôl ar ei
haelwyd glyd ar ôl cyfnod yn Ysbyty Ystradgynlais. Er ei bod
wedi cyrraedd oedran teg, mae May mor effro ag erioed a
diolch am hynny. Mae ganddi wên siriol ar gyfer pawb sy’n galw
i’w gweld ac i gael sgwrs ganddi. Pob dymuniad da i May.

Nid yw Vernon Probert wedi bod yn teimlo cystal yn
ddiweddar ac mae yntau wedi treulio cyfnod o rai wythnosau
yn Ysbyty Treforys. Diolch fod Vernon wedi gwella i’r cymaint
graddau i’w alluogi i ddychwelyd adref, lle maen raddol yn
atgyfnerthu, yn ail gydio ac yn edrych ‘mlaen i fod ar ben ei
bethau unwaith yn rhagor. Ein dymuniad yw i Vernon gael
adferiad llwyr a hynny’n fuan iawn.

Erbyn hyn mae Mrs Jean Jeffrey yn teimlo dipyn yn well, er
ei bod yn dal yn Ysbyty Ystradgynlais. Mae’r ffaith fod Jean ar
wellhad yn tystio’n hyfryd iawn i’r gofal tyner sydd gan staff yr
ysbyty tuag at gleifion yr ardal. Diolch am y gofal hwnnw ac
mae ffrindiau Jean ym mhobman yn dymuno’n dda iddi ar gyfer
y dyfodol.

Cwpwl poblogaidd ac adnabyddus iawn hefyd, yn ein
cymuned fach yn Ystalyfera yw Mr Mark a Mrs Michelle
Williams. Mae’r ddau ohonynt yn uchel eu parch yng ngolwg
pawb sy’n eu hadnabod ac mae ardal gyfan wedi bod yn
meddwl yn dyner amdanynt gan i’r ddau ohonynt dreulio peth
amser yn yr ysbyty yn ddiweddar. Mae Mark a Michelle wedi
mynd yn ddwfn i serchiadau pawb sy’n eu nabod ac yn naturiol
mae eu ffrindiau lawer ym mhobman yn edrych ’mlaen yn fawr
at gyfnod pan fyddant yn teimlo gymaint yn well eto. Brysied y
dydd.
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PriODaS
Ar ddydd Sadwrn 8 Ebrill
ym Manordy Bryn-garw,
ger  Pen-y-bont, cyn-
haliwyd priodas Kelly,
merch Mr a Mrs Mark
Griffiths, Lewis Avenue a
Nathan, mab Mrs Dorrit
Williams a’r diweddar Mr
John Williams, Heol
Gwilym. Dymunwn yn dda
iddynt yn eu cartref yn
Ystradowen. 

DaThlu’r PaSg
Ar brynhawn dydd Iau 13
Ebrill, bu tipyn o fwrlwm yn
Neuadd y Mileniwm. Roedd
Cymdeithas Rieni yr ysgol
gynradd yn cynnal fete I
ddathlu’r Pasg. Cafwyd nifer o
stondinau amrywiol yno a
Bwni’r Pasg yn ymweld i
feirniadu gwaith rhai o’r
disgyblion. Diolch i aelodau’r
gymdeithas am eu gwaith
caled yn ceisio dod â
thrigolion y pentre at ei
gilydd drwy weithgaredd fel
hyn.

ClEiFiOn
Wedi dychwelyd o’r ysbyty ar ôl triniaeth mae Mrs Marjorie
Shawalla, Dolawel. Gobeithio y caiff adferiad llwyr yn fuan.
Gwellhad buan hefyd i Mrs Marianne James, Heol Gwilym, Mrs
Margaret Thomas, Heol Samuel a Mr Darrell Thomas, Heol
Samuel - y tri wedi dioddef o achos damwain yn diweddar.

MarwOlaETh
Daeth newyddion am farwolaeth Mr Griff Samuel, Cefn-bryn-
brain. Estynnwn bob cydymdeimlad i’w deulu .

llOngyFarChiaDau
Rhaid canmol Megan, wyres Mr a Mrs Glyn Jones, Heol Harris
ar gael ei dewis yn 15 oed yn aelod o garfan tîm Cymru yng
nghystadleuaeth Pencampwriaeth Ewrop Taekwon-do yn
Arena Echo, Lerpwl ym mis Ebrill.

Daeth anrhydedd i Steffan, ŵyr Mr a Mrs Arwel Evans, Heol
Newydd. Mae’n ddyfarnwr pê-ldroed ifanc,15 oed, ac wedi
ei ddewis i ddyfarnu yn Sbaen yn mis Mehefin ar y Costa Del
Sol a Barcelona ar gyfer y Cwpan Iber - y twrnamaint pêl-droed
ieuenctid mwyaf yn y byd.

Mae’n dda clywed am lwyddiant y ddau ifanc yma.

CyMru BywiOg
Trefnwyd gwibdaith i Henffordd ar ddydd Sadwrn 19 Ebrill a
chafwyd diwrnod hyfryd yn heulwen y gwanwyn. Bydd y siwrne
nesa i Erddi’r Dyffryn a’r Bont-faen ar 17 Mai ac yna ar 14
Mehefin i Weston Super Mare. Os oes diddordeb, cysylltwch
â Mrs Jacqueline Davies, Heol Newydd.

cwmLLynFeLL 

PEn-BlwyDD 80 
Llongyfarchiadau i Beti Williams ar ddathlu ei phen-blwydd yn
80. Mae Beti yn aelod ffyddlon iawn yn y Capel lle mae’n
ddiacones ac yn drysorydd Clwb Cynilo y Chwaeroliaeth. Mae
hefyd yn aelod o Ferched y Wawr, Pontardawe, Sefydliad y
Merched, Llangatwg, a Chlwb Bowlio Dinas Abertawe,
Glandŵr. Mae ganddi bedwar o blant: Susan, Mikael, Glenda
a Bethan, a saith o wyrion - Nicola, Hannah, Jack, Leah,
Joshua, Christopher ac Ollie. Diolch i Beti am y parti hyfryd a
baratowyd i ni, Dosbarth y Chwaeroliaeth. 

CyDyMDEiMlaD
Yn frawychus o sydyn bu farw George Williams, Heol Gwyn yn
78 mlwydd oed, mab y diweddar Muriel a John Williams. Yn
athro mathemateg, bu’n dysgu yn Ysgol Dechnegol Rhydaman
a Choleg Technegol Llanelli. Cydymdeimlwn â’i deulu oll yn eu
galar. 

BaBi nEwyDD
Llongyfarchiadau i un o aelodau’r Capel, sef Rhodri Pugh a’i
wraig Caryl ar enedigaeth mab, Griff James, wŷr i Marilyn ac
Alun Pugh, Gelli-nudd a Chris ac Alan Jones y Rhondda. 

gwEllhaD Buan
Dymunwn wellhad buan i Catherine, gwraig Geraint Williams,
trysorydd y Capel, sydd wedi cael llawdriniaeth yn Ysbyty
Treforys ar ôl torri ei chlun yn ei chartref. 

y CaPEl

y PaSg
Cynhaliwyd dwy oedfa fendithiol iawn dros gyfnod y Pasg. Ar
ddydd Gwener y Groglith da oedd croesawu cyfeillion o
Eglwysi Soar Pontardawe, Saron Rhyd-y-fro a Soar, Maes-yr-
haf, Castell-nedd i ymuno â ni yn yr oedfa gymun. Ar Sul y
Pasg cafwyd oedfa gymun yr ofalaeth dan arweiniad ein
gweinidog a braint oedd bod ymhlith y gynulleidfa luosog.
Darllenodd Nia Johns a Catrin Scourfield, Soar Maes-yr-haf,
adnodau 1-18 o’r ugeinfed bennod o’r Efengyl yn ôl Ioan ac
offrymwyd y weddi gan Rachel Davies a Catrin Richards, yr
Allt-wen. Ar ddiwedd yr oedfa chwaraeodd Huw Rees yr
organydd Corws yr Haleliwia gan Handel yn feistrolgar iawn.
Yn ôl yr arfer cawsom ddwy bregeth rymus gan y Parchedig
Gareth Morgan Jones oedd wedi ein gwir gyffwrdd â neges y
Pasg. 

BOrE COFFi
Cynhelir Bore Coffi Cymorth Cristnogol ar fore Gwener 19 Mai
am 11 o’r gloch yn y Festri. Croeso cynnes i bawb. 

MErChED y wawr
Yng nghyfarfod mis Mawrth cawsom brynhawn gan yr aelodau
wrth iddynt ddewis eu hoff ddarnau o lenyddiaeth neu

yr aLLt-wen
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gerddoriaeth. Ymysg y dewis oedd stori Cap Wil Tomos gan
Islwyn Williams, Yn Nheyrnas Diniweidrwydd gan Rhydwen
Williams, Detholiad o Awdl y Gwanwyn gan Dic Jones ar lafar
ac hefyd clywsom Gôr Seiriol yn canu’r awdl i gerdd dant, Fe’m
Ganed i yn Rhymni gan Idris Davies, Y Dyrfa gan Cynan ac Y
Gwin gan I.D.Hooson. Gwrandawsom hefyd ar Cân Heddwch
ar y dôn Finlandia, Mynediad Brenhines Sheba yn cael ei
chwarae ar organ Capel yr Allt-wen gan D. J. Rees a detholiad
o’r CD Mae Popeth yn Dda o emynau yr Ysgol Sul gan Dewi
Pws. Ar ôl prynhawn pleserus, barn yr aelodau oedd mai da
fyddai cael sesiwn debyg y flwyddyn nesaf. 

TaBErnaCl

OEDFaOn MiS Mai
14 10.30 Cymorth Cristnogol yng Nghapel Soar
21 10.30 Y Chwaer Lorraine King (Saesneg)
28 10.30 Y Parchedig Owen Pugh

OEDFaOn MiS MEhEFin
4 10.30 Y Parchedig Owen Pugh Cymundeb

11 5.30 Y brawd Gareth Hopkin
18 10.30 Y Parchedig Owen Pugh
25 10.30 Y Chwaer Carol Harris

MarwOlaEThau
Blin iawn iawn yw cyhoeddi marwolaeth dau o’n haelodau yn
ystod mis Ebrill.

Ar fore Sul 2 Ebrill bu farw yn ei chartref, yn Heol y Gelli,
Anthea Jones gwraig Neil a mam Rhodri a Ffion. Bu angladd
Anthea yn Amlosgfa Llanelli ar ddydd Mercher 12 Ebrill dan
ofal y Parchedig Owen Pugh a’r Parchedig Gareth Morgan
Jones. Roedd hyn yn dilyn gwasanaeth i’r teulu yn y cartref.

Ac hefyd ar fore Llun 3 Ebrill, bu farw Huw Battenbough, gŵr
Eiri, yn Ysbyty Treforys. Roedd angladd Huw yn Amlosgfa
Treforys ar ddydd Iau 20 Ebrill dan ofal y Parchedig Owen
Pugh yn dilyn gwasanaeth i’r teulu yn y cartref.

Cydymdeimlwn yn arw iawn gyda’r ddau deulu yn eu colled
enfawr.

FFrinDiau DEMEnTia
Mae’r achos ‘Ffrindiau Dementia’ yn un o ganghennau
Cymdeithas Alzheimers Prydain Fawr. Ei ddiben yw gwneud
trefi ac ardaloedd yn fwy ymwybodol o’r dioddefaint hwn dros
yr holl wlad. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ym Mhontardawe
yng nghapel Tabernacl ar 3 Ebrill 2017. Dyma lun y rhai oedd
wedi ymuno yn y cyfarfod.

Roedd y sesiwn dan arweiniad David Thomas, a dywedodd
bod rhagor o sesiynau i ddilyn a’i bod yn bwysig fod busnesau
lleol yn cymeryd rhan er mwyn creu cymdeithas sydd yn
cefnogi’r mudiad pwysig hwn. Bydd y sesiwn nesaf yn digwydd
yn ‘Blissful Bakes’ yn Stryd Herbert ar 17 Mai eleni. Cyn ymuno
mae eisiau cofrestru ar y wefan hon :
www.dementiafriends.org.uk 

Pontardawe

9

y PanTri
Mae’r Pantri yn dal i
weithredu yn y Tabernacl
ac ar benwythnos 12 Ebrill
bydd wedi bodoli ym
Mhontardawe ers tair
blynedd. Dros y cyfnod
hwn mae wedi bwydo mil
o bobl. Cafodd 500 eu
bwydo yn ystod y ddwy flynedd gyntaf a 500 arall y llynedd.
Felly mae pethau yn prysuro. Mae’r gwirfoddolwyr sydd yn
trefnu’r Pantri yn ddiolchgar iawn am y cymorth a gânt gan bobl
a busnesau lleol. Hebddynt ni fedr y Pantri fodoli. Medr
unrhywun sydd eisiau cysylltu â’r Pantri ffonio Vince Hotten ar
07870617965. Mae’r Pantri ar agor pob dydd Mawrth a dydd
Sadwrn o 10.00 tan 12.00.

SOar

SaSiwn gEnhaDOl ChwiOryDD y DE 
Cynhaliwyd y pwyllgor olaf i drefnu ar y cyd gyda chwiorydd
eglwysi Presbyteraidd Nedd a Thawe Sasiwn Genhadol
Chwiorydd y De. Cynhelir y Sasiwn yn Soar ar 18 Mai. Bydd
Miss Bethan Davies, Port Talbot yn annerch yn y prynhawn am
2 o’r gloch ar y testun ”Caru Cymuned” a’r Parchedig Nan
Powell Davies yn oedfa’r hwyr am 5.30 yn dilyn trywydd
“Gadewch i ni garu mewn gweithred a gwirionedd.” Croeso
cynnes i bawb. 

gwEllhaD Buan
Dymunwn wellhad buan i’r Parchedig Derwyn Morris Jones,
fethodd â dod atom ym mis Ebrill am nad yw ei iechyd yn
ddigon da. Gobeithiwn a gweddïwn y bydd yn gwella’n fuan ac
edrychwn ymlaen at ei groesawu atom unwaith eto. Rydym yn
wir ddiolchgar i Daniel am ddod i’r adwy unwaith eto. 

Sul y BlODau
Mr. Eifion Walters oedd ein cennad ar Sul y Blodau a bu plant
yr Ysgol Sul yn adrodd a chanu emynau addas i’r diwrnod.
Roedd dau yn bresennol a oedd yn dathlu pen-blwydd ar y
diwrnod, sef Erin O’Connor yn 10 oed a Tom Jones yn 21 oed
(yn ôl Sioned!) Cawsom gyfle felly i ganu Penblwydd Hapus i’r
ddau a derbyniodd bob un o’r plant ŵy Pasg a chylchgrawn yn
portreadu digwyddiadau’r Wythnos Sanctaidd mewn lluniau.

Plant Ysgol Sul Soar yn derbyn wyau Pasg gan 
Mr Eifion Walters. 

DyDD gwEnEr y grOgliTh
Manteisiodd nifer ohonom ar y cyfle i ymuno ag aelodau’r Allt-
wen a chymuno gyda nhw mewn gwasanaeth a myfyrdod dan
ofal y Parchedig Gareth Morgan Jones. 

Sul y PaSg
Cawsom oedfa gymun fendithiol dan ofal y Parchedig Ddr
Andras Iago ar Sul y Pasg.

yr ySgOl Sul
Bydd yr Ysgol Sul yn ailddechrau wedi gwyliau’r ysgol ac mae
croeso i aelodau newydd i ymuno gyda’n criw cyfeillgar a
bywiog. Mae’r Ysgol Sul yn cwrdd am 11.30 bob bore Sul yn y
festri, dan ofal Cynthia a Sioned.



nEBO
Oedfaon 10.30 a.m.; Ysgol Sul 2.30 p.m.

Mai
14 Y Parchedig Owen W. Pugh (Oedfa Gymun)
20/21 Cyrddau Mawr, y Parchedig Vincent Watkins
28 Y Brawd D. C. Davies

MEhEFin
4 Y Parchedig Meirion Evans

11 Y Parchedig Owen W. Pugh (Oedfa Gymun)
18 Y Parchedig Gareth M. Jones
25 Y Parchedig Owen W. Pugh

nEBO
Cafodd ein gweinidog Sul i ffwrdd ym mis Ebrill a llanwyd y
pulpud gan y Brawd Rhys Locke, y Creunant, sydd â’i olwg ar
fynd i’r weinidogaeth. Fel aelod o gapel Saron, y Creunant
mae’n weithgar iawn fel Ysgrifennydd y Pulpud yno. Mae’n
gyn-aelod o gôr Only Boys Aloud, yn gyn-athro yn ysgol
Pontybrenin a bellach yn athro Drama yn Ysgol Gyfun
Ystalyfera. Diolch i’r sawl ddaeth ar y Sul i’w gefnogi a rhoi
hyder iddo fynd ymlaen i’r weinidogaeth.

Bu’r Parchedig Meirion Evans, un o blant Nebo, yn
gweinyddu’r Cymun ym mis Ebrill. Cawsom gwmni ei deulu
hefyd: Thelma ei briod ynghyd â Gwenno a’i phriod Ian a Griff,
gor-ŵyr iddo. Dymuniadau gorau i Dr Glynwen Evans, chwaer
Meirion, sydd wedi derbyn llawdriniaeth yn ddiweddar.

Cafwyd Cymanfa lewyrchus eto eleni ar Sul y Blodau yng
nghapel Salem gan eglwysi Salem, Nebo, Pant-y-crwys ac
Elim. Cymerwyd rhan gan blant Nebo, sef Gareth Stone,
Morgan Pascoe, Awen Davidson a Maddie a Millie Pugh
ynghyd ag eitem gan Bwyllgor y Gymanfa. Yr arweinydd
gwadd oedd Huw Rees, Pontardawe a’r cyfeilydd Rhian
Harries, Salem. Diolch hefyd i Rhian am gyfeilio yn Nebo mewn
oedfa gymun. Diolch i Seiriol Evans am arwain y rihyrsal a
hyfforddi yr eitem gan y côr.

Cafwyd cais gan ein Gweinidog, y Parchedig Owen W. Pugh
a’i briod Christine y carent ddod yn aelodau yn Nebo.
Derbyniwyd eu cais yn unfrydol.

PriODaS
Priododd Elfan Bell, un o aelodau Nebo â Karen yng
Nghaerfyrddin yn ddiweddar gan ymgartrefu yng Nghapel
Isaac. Dymuniadau gorau iddynt.

yn yr ySByTy
Mae un o aelodau hŷn Nebo, Sal Feakes, wedi dychwelyd i’r
Hollies, Pontardawe wedi cyfnod yn yr ysbyty. Bu’n rhaid i Mrs
Williams, y Bryngwyn dderbyn llawdiniaeth drom a hithau’n 98
oed. Ein cofion at bawb sydd wedi bod yn anhwylus yn
ddiweddar.

TwMPaTh DawnS
Cynhaliwyd Twmpath i godi arian tuag at y Neuadd. Y galwr
oedd Ian Roberts a chadeirydd y noson oedd Menna Lynne
Hill, Llandybïe, gynt o fferm Llwyngwenno. Wedi’r dawnsio
cafwyd lluniaeth yn cynnwys cŵn poeth, pice ar y mân, bara
brith, sudd oren a dishgled o de. Llywyddwyd y noson gan
Helen Jones.

DinaSyDDiOn hŷn - CyMru FywiOg
Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi cael ein diddanu
gan ffrindiau amrywiol. Bu Einir Jones yn sgwrsio â ni am lysiau
(herbs) llesol a’u defnydd. Pwy a wyr, efallai bydd gardd yn
llawn llysiau yn Felindre cyn bo hir?

Yna cawsom ymweliad gan Gina Aldrich am yr ail dro.
Cawsom ganddi ei hanes personol. Gadawodd Gina a’i theulu
yr India pan oedd yn ifanc. Dangosodd inni wisgoedd lliwgar o
wahanol ardaloedd yr India gan sôn am pryd a'r lle y byddent

FeLindre

yn cael eu gwisgo. Yn ychwanegol daeth â chyflenwad o
Pakora a Bhaji, winwns wedi eu coginio er mwyn i ni eu blasu.

Yna yn ddiweddarach cawsom brynhawn hwylus iawn ar
long y Copper Jack. Cychwyn o’r Marina a theithio ifyny’r Tawe
mor bell â’r Hafod. Roedd yn brynhawn addysgiadol a diddorol
wrth glywed am yr hen ddiwydiannau copr ar lannau’r afon.
Parodd y daith tua dwy awr. Os cewch gyfle ewch ar y daith.

lES MiSEraBlES
Yn y llun mae pump o ferched a chwaraeodd rannau blaenllaw
yn ‘Les Miserables’ ym Mhontardawe ym mis Mawrth. Roedd
yn berfformiad gwych gan bawb a dymunwn fel eglwys
longyfarch pob un ohonynt. Yn y cefn mae Sara Rowlands,
Rhiannon James, Tirion Williams ac yn y blaen Catrin James
a Carys Morgan.

CyManFa ganu
Cynhaliwyd y Gymanfa yn Salem ar Sul y Blodau o dan
arweiniad Huw Rees, Pontardawe. Y cyfeilydd oedd Rhian
Harries, Salem. Dechreuwyd yr oedfa gan Meirwen Hyett a
chafwyd cân gan y pwyllgor. Unwaith eto cafwyd Cymanfa
fendithiol iawn. Y flwyddyn nesaf bydd y Gymanfa yn cael ei
chynnal ym Mhant-y-crwys.

CyDyMDEiMlO
Gyda thristwch y cofnodwn farwolaeth Gwyn Williams, Tre-
gŵyr, yn ysbyty Treforys ar 11 Ebrill. Roedd yn aelod ffyddlon,
yn ddiacon, ac yn driw i’r achos ym Mhant-y-crwys; yn ŵr i
Maida am dros hanner can mlynedd, yn dad i Anthony a
Heather, tad-cu a hen dad-cu. Cynhaliwyd angladd gyhoeddus
yn Amlosgfa Llanelli ar 24 Ebrill o dan ofal Mr Gareth Hopkin.
Mae’n meddyliau a’u gweddïau gyda’r teulu oll. Coffa da
amdano a hedd i’w lwch.

PriODaS aur
Fel eglwys a chymuned dymunwn longyfarch Byron a Mary
Watts, Heol Rhyddwen ar ddathliad eu priodas aur yn
ddiweddar. Pob dymuniad da iddynt a’r teulu i’r dyfodol.

craiG-ceFn-Parc
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SarOn

Mai
14 Pastor John Morgan
21 Y Parchedig W John Roberts
28 Y Parchedig Gerald Jones

Mewn cyfarfod diweddar o dan ofal David Thomas, un o
Ffrindiau Dementia ym Mhontardawe, eglurwyd nad yw
dementia yn rhan naturiol o heneiddio. Mae’n gallu effeithio ar
berson yn ei arddegau ac mae’n cael ei achosi gan afiechydon
yr ymennydd, y mwyaf cyffredin yw afiechyd Alzheimer. Gyda
chymorth, fe all pobl fyw’n iawn gyda dementia. Mae gobaith
gwneud Pontardawe yn dre Ffrindiau Dementia gan wneud
pobl yn fwy ymwybodol a deall y tostrwydd. 

CaPEl y Baran
Braint ar Sul cyntaf Ebrill oedd croesawu Dr Eurig Lloyd i
arwain ein gwasanaeth. Hyfryd hefyd oedd adnewyddu hen
gyfeillgarwch oedd yn mynd yn ôl i ddyddiau cynnar Ysgol
Gyfun Gymraeg Ystalyfera. Eurig wrth gwrs yn fab i’r diweddar
Barchedig Alwyn Lloyd, a choffa da amdano. Cafwyd oedfa
fendithiol iawn o dan ei arweiniad. Pregethodd gydag eneiniad
ar alwad Samuel gyda phwyslais fod Duw yn galw merched a
dynion heddiw i bregethu’r Efengyl. Nid rhyfedd fod yr eglwys
wedi anwylo’r hanesyn hwn. Galwyd Samuel i’r weinidogaeth
mewn cyfnod pan oedd yr offeiriadaeth yn llygredig. Roedd Eli
wedi colli’r plot a’i ddau fab yn byw bywyd anfoesol. Ac os yw
arweinwyr cenedl heb integrity mae’r aflwydd yn treiddio drwy’r
gymdeithas gyfan. Mewn cyfnod pan oedd gair yr Arglwydd yn
brin a gweledigaeth yn anfynych mae Duw yn dweud: “Bydda’
i yn dewis Offeiriaid sy’n ffyddlon ac yn gwneud beth dwy i
eisiau.” A beth mae Duw eisiau? Mae’r proffwyd Micha yn rhoi’r
ateb: “a’r hyn a gais yr Arglwydd gennyt: dim ond gwneud beth
sy’n iawn, caru ffyddlondeb a rhodio’n ostyngedig gyda’th
Dduw.” Gwers fwyaf galwad Samuel i ni heddiw yw bod gobaith
yng nghanol tywyllwch ein hoes. Yr hanesydd Thomas Fuller
ddwedodd mai yr awr dywyllaf yw honno cyn toriad y wawr.

Cofiwn hefyd...

fod nos a Duw yn llawer gwell, 
na golau ddydd a Duw ymhell.

Diolch i’r cennad am bregeth a’n calonogodd.

Bydd oedfa mis Mehefin o dan ofal y Prifardd Einir Jones, mis
Gorffennaf y Parchedig Gerald Jones a mis Awst y brawd Eric
Francis. Bydd ein darlith flynyddol eleni ar nos Fawrth 13
Mehefin am 6.30 p.m. a’r darlithydd gwadd fydd y cyn-
Archdderwydd, y Parchedig Meirion Evans.

Sul O Fawl
Cynhaliwyd oedfa undebol ar Sul y Blodau yng Nghapel y
Nant. Llywyddwyd yr oedfa gan Mr Eurig Davies gyda Mrs
Janice Walters yn cyfeilio. Canolbwyntiwyd eleni gan ei bod yn
ddathliad trichanmlwyddiant yr emynydd William Williams ar
ganu ei emynau. Cafwyd galwad i addoli gan Ann Williams o
Gapel y Nant. Cyd-ddarllenwyd hanes Marchogaeth i
Jerwsalem ac offrymwyd gweddi gan Meinir George o Galfaria.
‘Canwyd yr emyn Pererin wyf mewn anial dir’ gan Eleri Eurig
a’r emyn ‘O iachawdwriaeth gadarn, O iachadwdwriaeth glir’
gan Gôr o Gapel y Nant. Cyflwynwyd un emyn arall gan
Barbara Pickrell o Gosen, Trebannws.Yn wahanol i’r arfer o
ganu emyn ar ôl emyn cafwyd cwmni y Parchg John Gwilym

cLydacH

rHyd-y-Fro

Jones yn ein hoedfa o fawl eleni a chyflwynodd i ni fyfyrodau
byr ar yr emynau a ganwyd. Yn ystod yr oedfa casglwyd tuag
at yr argyfwng yn Nwyrain Affrica ac fe anfonwyd £200 tuag at
waith Cymorth Cristnogol i ddiwallu’r angen.

PriODaS aur
Llongyfarchiadau i’r Parchedig Huw a Rita Francis ar ddathlu
eu priodas aur yn ddiweddar. Priodwyd nhw yng Nghalfaria gan
y Parchedig Hubert Mathews.

CyMOrTh CriSTnOgOl
Cynhaliwyd ciniawau yn ystod y Grawys yng Nghlydach a
chafodd pawb gyfle i gymdeithasu a chyfrannu arian tuag at
Gymorth Cristnogol. Cynhaliwyd yr un olaf yng Nghalfaria ac
yma gwelir yr aelodau fu’n brysur yn gweini yno. Yn ystod y
ciniawau casglwyd £743. 

Edrychwn ymlaen i wrando ar Eleri Twynog Davies o Lambed
yn siarad am waith Cymorth Cristnogol yn Bolivia ar nos
Fercher 10 Mai yn Neuadd y Nant, a chynhelir Ocsiwn Fud.
Bydd Annette yn falch o dderbyn unrhyw nwyddau mewn cyflwr
da, newydd neu ail law. Dewch i gefnogi - drysau’n agor am
6.30 a’r sgwrs am 7.00. Ar nos Lun yn Eglwys San Mihangel
Trebannws cynhelir gwasanaeth undebol Cymorth Cristnogol
am 7.00, ac yn ystod yr wythnos 14- 20 byddwn yn casglu o
dŷ i dŷ mewn ambell stryd a thu allan i’r Co-op yng Nghlydach.
Os am helpu cysylltwch gyda’r Dr Alan Cram.

CyTÛn - EglwySi ynghyD
Yn ystod y Grawys cafwyd Astudiaethau Beiblaidd bendithiol
iawn ar y thema ‘Ar daith gyda phobl o ffydd wahanol’o dan
ofal y Parchedigion Dewi M. Hughes, Pam Cram a Hywel
Griffiths, ynghyd â Robat Powell ac Ann Gregson yn Neuadd y
Nant ac Eglwys y Santes Fair.

Ar fore Gwener y Groglith cynhaliwyd oedfa undebol yng
Nghapel y Nant. Llywyddwyd yr oedfa gan y Cadeirydd Robat
Powell. Darllenwyd o’r Beibl gan Elaine Waghorn a’r Parchedig
Huw Francis a phregethwyd gan y Parchedig Meirion
Morris,Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.
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CaPEl y nanT
Yn ystod y mis diwethaf gwasanaethwyd gan y Parchedigion
Owen Pugh, John Gwilym Jones, R. Alun Evans, Pamela Cram
ac arweiniwyd oedfa Sul y Pasg gan ein harweinydd Robat
Powell. Yn oedfa’r Pasg cyflwynodd Les Thomas unawd ar y
ffidil a chanodd y côr, o dan gyfarwyddyd Pam Jennings. Braf
oedd croesawu aelodau o bell ar ymweliad â Chlydach dros yr
Ŵyl.

Bu’r Grŵp Bugeilio yn ymweld ag aelodau yn eu cartrefi a
chartrefi preswyl.

Cynhaliwyd oedfa ar brynhawn Mercher cyn y Pasg o dan
nawdd y grŵp ac roedd yn hyfryd gweld rhai nad ydynt yn gallu
dod i’r cwrdd yn gyson erbyn hyn oherwydd afiechyd ac
amgylchiadau. Arweiniwyd gan Robat a chanwyd deuawd gan
Janice ac Annette.

Bu rhai o’r aelodau yn helpu i baratoi’r te ar gyfer sesiwn Tŷ
Croeso o De ac Emyn. Roedd y Neuadd yn llawn a phobl o
gartrefi preswyl cyfagos wedi mwynhau dod allan a chael
cwmni.

TaPESTri’r SwPEr OlaF
Yn 1994 cyflwynwyd tapestri y Swper Olaf i’r eglwys yn Hebron
gan Mr Sam Glyde o Heol Pontardawe. Gwaith celf oedd hwn
o waith mam ei wraig Eunice, sef Anne Thomas, 1858-1952.
Roedd yn fam hefyd i Cissie Davies a Miriam Thomas. Ers
uno’r eglwysi bu’r tapestri mewn storfa ond erbyn hyn gellir ei
weld yn y capel. Gwnaethpwyd ffrâm arbennig ar ei gyfer gan
y crefftwr Cedryn James o Fryn-coch sydd â gweithdy hefyd
yn Nhrebannws. Bellach gellir symud y tapestri o un ardal i’r
llall yn y capel neu’r neuadd, â chyfle i genhedlaeth newydd
werthfawrogi’r gwaith crefft cain hwn.

Dyma lun o Cedryn James, gwneuthurwr
y stand . Mae wrth ei waith bob dydd yng
Nghlydach. Da gweld crefftwyr lleol yn
gweithio ar safle yr hen ysbyty.

DyMuniaDau Da
Mae aelodau Salem a ffrindiau yng
Nghapel y Nant yn dymuno’n dda i Marian Williams o Heol
Pontardawe ar ôl ei chwymp yn ddiweddar. Da gweld bod Jeff
Thomas o Heol Tŷ-gwyn yn gwella ar ôl ei driniaeth, a Walford
Davies a Siôn Davies yn cryfhau.

CyMDEiThaS CaMlaS CwM TawE
Mae tymor yr haf wedi dod a’r teithiau mewn canŵs wedi
dechrau unwaith eto. Gobeithio bod pobl yr ardal yn
gwerthfawrogi yr holl adnoddau sydd gyda ni yng Nghlydach.

MErChED y wawr
Bu rhai o aelodau’r gangen ar ymweliad â chegin Gareth
Richards yn Llambed. Cafwyd gwledd yno yng nghwmni’r
cogydd enwog a welwn yn gyson ar y teledu. Mae’n ŵr dawnus

a gweithgar a’i gyflwyniadau a’i arddangosfeydd coginio a
blodau yn wych iawn. Ar ôl ei weld yn arddangos cawsom gyfle
i flasu a bwyta, a dylsen fod wedi cerdded adre! Roedd yn
ddiwrnod ardderchog a phawb yn ddiolchgar am gyfle i rannu’r
dydd gyda Gareth yn ei gegin a gwrando ar ei Gymraeg
graenus. Dal i ddathlu mae Merched y Wawr a chyn bo hir
cawn ymuno gydag aelodau eraill y Rhanbarth yng Ngwesty
Glyn Clydach. Hefyd paratoir arddangosfa o hanes cangen
Clydach a sefydlwyd ym 1972 yn Llyfrgell Clydach yn ystod
mis Mehefin. Mae ambell lun diddorol wedi dod i’r amlwg wrth
baratoi. Os oes gan rai o ddarllenwyr y Llais hen luniau o’r
gangen cysylltwch ag Annette.

COFiO CarOl lOngDEn
Bu farw Carol ar 2 Ebrill, gwraig i Brian, mam Tracey a mamgu
Cerian, Steffan ac Alys.

Roedd yn ferch ieungaf i Ernie a Morfydd Smith. Fe’i
magwyd yn y Glais cyn symud i Glydach yn wyth mlwydd oed.
Mynychodd ysgol Clydach ac Ysgol Ramadeg Pontardawe. Ar
ôl gadael, dysgodd fod yn deleffonydd a bu’n gweithio yn
Ysbyty Cefn Coed cyn symud i Dreforys fel ysgrifenyddes. Yn
ddiweddarach bu’n ysgrifennydd Ysgolion Cynradd Clydach
cyn symud i’r Ganolfan Athrawon yng Ngellionnen.

Priododd Carol â Brian yng Nghalfaria ym mis Ebrill 1965 a
buont yn bartneriaeth ryfeddol am 52 o flynyddoedd.

Roedd Carol yn berson unigryw,
arbennig – dim ond un Carol oedd.Roedd
yn gariadus, hapus a charedig, gyda
hiwmor ac angerdd.

Wrth gwrs, roedd yna gerddoriaeth -
yn rhan annatod o’i bywyd ac fe’i
parchwyd mewn cylchoedd cerddorol
drwy Gymru. Breintiwyd hi â llais soprano
swynol a thros y blynyddoedd daeth â
chlod iddi. Yn 1978 enillodd yr unawd
soprano yn Eisteddfod Ryngwladol

Llangollen, ac roedd yn enillydd cenedlaethol ar yr unawd
Soprano, Mezzo soprano ac alto a bu’n cystadlu yng
nghystadleuaeth y Rhuban Glas dair gwaith.

Roedd cerddoriaeth yn golygu llawer iddi a phan ddaeth
dyddiau cystadlu i ben trodd Carol at yr ieuenctid a ffurfio côr
plant Parti’r Gelli. Mae yna gymaint o bobl heddiw yn
ddiolchgar iddi am y blynyddoedd cynnar yna o ymroddiad, yr
hyfforddi a’i hymdrechion, a’r cyfan yn deillio o’i phersenoliaeth
garedig a’i dawn gerddorol. Yn y gwasanaeth angladdol fe
ganodd un o’i disgyblion, Kate Harwood, unawd. Pan agorwyd
Ysgol Gellionnen roedd yn flaenllaw iawn yn sefydlu Adran
Bentre Clydach.

Uwchben pob dim roedd ei chariad at ei theulu yn angerddol
a chydymdeimlwn â nhw yn eu colled a’u hiraeth. Roedd yn
meddwl y byd o Tracey a Jeff a’i hwyrion ac mae ’na hiraeth
mawr gan gymdogion a ffrindiau ar ei hôl. Bu’n aelod ffyddlon
o eglwys Calfaria lle’i magwyd yn ifanc, ac yn weithgar a
ffyddlon hyd y diwedd. Dros y blynyddoedd mae nifer wedi
rhannu bywydau gyda hi mewn gwahanol ffyrdd. Diolchwn i
Dduw amdani a thrysorwn ein hatgofion o’i hymroddiad a’i
hymdrech.

“Gwyn eu byd y rhai pur o galon, canys hwy a welant Dduw.”
Gwasanaethwyd yn ei hangladd gan y Parchedig Huw

Francis gyda chymorth Gareth Hopkin.
Diolch i Huw am rannu’r deyrnged hon â ni.
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FFarwEl BlOC nEDD a ChyFFrO SaFlE SanDFiElDS
Daeth diwrnod hanesyddol i ran yr ysgol yn ddiweddar wrth i
ni ffarwelio â hen floc Nedd a thŷ y gofalwr. Dymchwelwyd yr
adeiladu er mwyn galluogi’r gwaith adeiladu ar gyfer Bloc
Cynradd ddechrau yn barod ar gyfer Medi 2018. 

Yr adeilad yn y 20au

Ond, wrth gofio dyddiau da a chyfraniad yr adeiladau hyn i
ddatblygiad yr ysgol, mae’n meddyliau yn troi ar gyffro’r dyfodol
gyda datblygiad y bloc newydd hwn, ond hefyd wrth i sylfeini
Ysgol Gymraeg Bro Dur gael eu torri ar safle Sandfields, Port
Talbot. Bydd y safle hwn yn agor ym mis Medi 2018 ar gyfer
Blynyddoedd 7 ac 8. Mae cyfnod cyffrous pellach ar droed yn
hanes yr ysgol.

PrOSiECT ySgOliOn JOSEF hErMan
Yn ddiweddar cafodd ddisgyblion Celf Blwyddyn 10 y cyfle i
fod yn rhan o Brosiect Ysgolion Josef Herman 2017, sef
cynllun ar y cyd rhwng Sefydliad Celf Josef Herman Cymru
(JHAFC) a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Nod y
prosiect oedd cael y disgyblion i greu ymatebion personol i
gasgliad y JHAFC, ac i fywyd, amserau, a gwaith Josef
Herman yn Ystradgynlais. Cafodd y disgyblion sawl profiad yn
ystod y prosiect, gan gynnwys ymweliad â chasgliad Josef
Herman yn y Neuadd Les, ymweliad ag Oriel Celf y Glynn
Vivian a chael y cyfle i greu darn o wydr lliw yn Adran Wydr
Pensaernïol Coleg Celf Abertawe. Fe fydd arddangosfa o waith
y disgyblion i ddilyn yn Neuadd Les Ystradgynlais.

ysGoLion

ysGoL GyFun ystaLyFera

CynryChiOli Eu gwlaD
Llongyfarchiadau i nifer o
ddisgyblion yr ysgol ar gael eu
dewis i gynrychioli Cymru mewn
amrywiol chwaraeon. Mae
Daniel Hiscocks a Dillon
Caulfield, blwyddyn 11, wedi eu
galw i sgwad a thîm rygbi dan16
Cymru ar gyfer gêm yn erbyn
Lloegr, tra bod Kian a Lauren yn
cynrychioli eu gwlad yn y tîm
Pêl Fasged. Mae Ffion
Gibson wedi ei dewis yn
aelod o sgwad marchogaeth
Cymru ar gyfer y tymor tra
bod Kieran Evans Blwyddyn
7 wedi ennill ei gap cyntaf
gyda thîm Bowlio Cymru.
Llongyfarchiadau mawr i bob
un ohonynt!

MErChED ar y Brig
Llongyfarchiadau i Melissa
Gnojek a wnaeth argraff gref ar y
gêm rygbu a gynhaliwyd ar Barc
yr Arfau, Caerdydd rhwng
merched Gorllewin Cymru a
Merched Dwyrain Cymru –
perfformiad cryf a chais i’r fargen
hefyd! Llongyfarchiadau hefyd i
Shelby Wilsher wrth i lwyddiant
pellach ddod i’w rhan gyda’i char
rasio unigol. Mae bellach wedi
ymddangos ar raglen Clwb S4C
a thrac rasio Castle Coombe. Ar
wib o hyd Shelby!

Daniel Hiscocks a Dillon Caulfield

Ffion Gibson Kieran Evans
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TiPyn O gaMP
Coronodd Tîm Rygbi Blwyddyn 11 eu tymor olaf yn yr ysgol
drwy gyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru 2017. Er colli’r
gem hon yn erbyn Ysgol y Preseli, teg nodi llwyddiant arbennig
y tîm yn cyrraedd rownd derfynol y cwpan ym mlwyddyn 9
hefyd. Mae tymor nesaf y Tîm XV 1af yn argoeli’n dda!

iEChyD a iaiTh: TaiTh ySgOl ySTalyFEra i FFrainC
Aeth Blwyddyn 9 a 10 i Ffrainc am wythnos ym mis Mawrth.
Roedden nhw’n rhan o gynllun Cadw’n Iach, wedi ei ariannu’n
rhannol gan y Lefèvre Trust. Aeth y disgyblion i gwrdd â’u
ffrindiau llythyru yn Collège les Côtes, Péronnas, Yna, cymeron
nhw ran mewn gweithgareddau ffitrwydd a bwyta’n iach
amrywiol a oedd yn cynnwys cymryd rhan mewn “Flash mob”
dawns, cymryd rhan mewn gwersi Iechyd ac ymweld â’r
Amgueddfa Olympaidd yn Lausanne. Yn ystod yr holl
weithgareddau, daethon nhw i adnabod eu ffrindiau llythyru a
gwella eu Ffrangeg.

Daeth y Ffrancwyr o Péronnas yn ôl i Ystalyfera ym mis Ebrill
am wythnos i barhau â’r cynllun Cadw’n Iach. Cawson nhw
wersi Ffitrwydd, Saesneg ac ychydig o Gymraeg yn yr ysgol,
gan ymweld ag Absolute Adventure i wneud gweithgareddau
corfforol a meddyliol adeiladu tîm gyda’u partneriaid Cymraeg.
Manteision nhw ar y cyfle i ymweld â Stadiwm Principality yng
Nghaerdydd, Amgueddfa San Ffagan a Big Pit er mwyn
cynyddu eu hymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymreig. 

Cafodd y disgyblion brofiadau gwerthfawr wrth ddod i
adnabod ei gilydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau
amrywiol i gynyddu eu hadnabyddiaeth o iaith ei gilydd tra’n
cynnal y prosiect Cadw’n Iach. 

arDDEl CySyllTiaD
Rydym yn hen gyfarwydd â chlywed bod Cymru’n colli ei phlant
i ledled byd. Yn un modd, ein bröydd yn colli eu plant i’r brif
ddinas, Caerdydd.

Braf felly oedd gweld un o blant y fro yn arddel ei chysylltiad.
Ym mis Ionawr eleni, gwahoddwyd Glesni Euros yn wraig

wadd yn Seremoni Gwobrwyo
TGAU a Safon Uwch Ysgol
Gyfun Ystalyfera. Soniodd yn
ei hanerchiad sut roedd ei
haddysg yn Ysgol Gyfun
Ystalyfera wedi gosod sail i
bob cam wedi hynny. Yr
addysg  fywiog , ddiddorol
wedi ei harwain at Almaeneg
yn Rhydychen. Y cyngor
derbyniodd oddi wrth Dr Anita
Rees a arweiniodd iddi
astudio yn y ‘London School
of Economics’ a’r profiadau
eang ym maes perfformio
gyda’r Adran Ddrama a fu’n
gymorth iddi yng ngholeg
newyddiadura Caerdydd.

Gyda nawdd Menter Nedd
a Thawe, trefnwyd cyflwyniadau i blant blwyddyn 9 i hyrwyddo
rôl y Gymraeg yn eu dyfodol. Aeth Glesni Euros ati gyda’i
brwdfrydedd arferol i esbonio sut roedd ei chefndir Cymraeg
a’r iaith Gymraeg wedi chwarae rôl fawr yn ei haddysg, hyd yn
oed yn Lloegr.

Soniodd sut yr aeth ati i newid cyfansoddiad y Gymdeithas
Gymraeg , ‘Dafydd ap Gwilym’, yn Rhydychen fel y gellir
derbyn dysgwyr. Roedd hyn yn gam diddorol achos trwy’r pwnc
Astudiaeth Geltaidd, roedd dysgwyr y Gymraeg yn dod o bob
man, Prydain, Ewrop ac America!

Roedd y cysylltiadau academaidd o gymorth hefyd. Mewn
hen Almaeneg astudiodd chwedl ‘Trystan ac Esyllt’. Roedd yn
stori ddieithr i’r gweddill yn y grŵp ond nid i Glesni. 

Esboniodd bod enw Cymru’n adnabyddus ar draws y byd.
Wrth fyw yn Stuttgart roedd y Gymdeithas Efeillio gyda
Chaerdydd yn gysur mawr ac yn gyfle i wneud ffrindiau
newydd.

Ie ‘Dysgu Gorau yw Dysgu byw’ a gobeithio gwnaiff ein pobl
ifanc ddysgu gwerth perthyn i uned, gwlad a chenedl.

Chwilio am Gyfeillion!

Ar ddydd Sadwrn 17 Mehefin, bydd Geiriadur Prifysgol
Cymru yn lansio cynllun Cyfeillion y Geiriadur, gyda’r
bwriad o gefnogi’r Geiriadur a’i gyflwyno i’r gynulleidfa
ehangaf bosibl.  Cynhelir y lansiad yn y Drwm, Llyfrgell
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, am 2 o’r gloch, ac mi
fydd yna groeso twymgalon i unrhyw un sydd eisiau
ymuno â ni am brynhawn o sgyrsiau diddan, ’paned, ac
ymweliad â swyddfa’r Geiriadur.

Llywydd y Cyfeillion yw’r
Prifardd, awdur, dramodydd,
a chyhoeddwr  adnabyddus,
Myrddin ap Dafydd, a fydd,
ynghyd â siaradwyr eraill, yn
ein diddori gan gyflwyno
eitemau difyr ac ysgafn.

Bydd cyfle i gwrdd â’r staff,
ac i ddarganfod ychydig am
y Geiriadur a sut mae’n
berthnasol ac yn eiddo i’r Cymry oll.

Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan http://gpc.cymru, e-
bostiwch ni ar cyfeillion@geiriadur.ac.uk, neu cysylltwch â
ni ar 01970 639094.

Mae’r achlysur yn agored i bawb ac am ddim, ac
edrychwn ymlaen at eich croesawu.
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Llyfrau - Cylchgronau - Cardiau

CDs - DVDs - Adnoddau Dysgu

Nwyddau Cyw - Anrhegion

Croeso i chi gysylltu â ni er mwyn archebu

unrhyw nwyddau Cymreig

Tŷ’r Gwrhyd, Stryd Holly, 

Pontardawe, SA8 4ET

post@gwrhyd.cymru | 01639 763818

tyrgwrhyd

@tyrgwrhyd

CigyddionPonty Butchers

71 Herbert Street
Pontardawe

Telephone:

01792 863197

Llawer i’w gynnig gan eich
Cigydd Llwyddiannus

Pencampwr 
Bacwn a Gamwn

wedi eu halltu gartre

C
ym

ru
 y

Gwir Flas

Dewch i’n gweld

Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys

Arweinydd: D. HUW REES B.Mus (Hons)

CYNGERDD BLYNYDDOL

gyda

GWAWR EDWARDS
a

PIANTEL
(Annette Bryn Parri a Dylan Cernyw)

Organydd Gwadd: 
Huw Tregelles Williams OBE

Capel y Tabernacl Treforys
Nos Sadwrn Mai 20fed, 2017 

am 7 o’r gloch

Tocynnau £12,£10 a £8 ar gael oddi wrth
Gary Nicholas (01792) 774862

info@morristonrfcmalechoir.co.uk
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13 Mai: SBri SaDwrn
Bore o hwyl, canu a chrefftau ar thema ‘Eisteddfod yr Urdd’ i
fabanod a phlant yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe rhwng 10am
a 12pm. Mynediad am ddim. Am fwy o fanylion ffoniwch 01639
763818.

15 Mai: gwaSanaETh CyMOrTh CriSTnOgOl
Gwasanaeth yn Eglwys San Mihangel, Trebannws am 7pm.

15 Mai: CwrS ‘CyMru DDOE a hEDDiw’ – Tŷ’r
gwrhyD
Cyfres o sgyrsiau dros gyfnod o bedair wythnos gan
arbenigwyr amrywiol sy’n trafod agweddau gwahanol ar hanes
a diwylliant Cymru. Cynhelir y sgyrsiau mewn awyrgylch
hwyliog yn Nhŷ’r Gwrhyd rhwng 6.30pm a 8.30pm ac mae’r
cwrs yn addas i siaradwyr iaith gyntaf a dysgwyr lefel uwch a
graenus. Pris y cwrs yw £20 neu £15 consesiwn a chynhelir y
sesiynau ar 15fed o Fai, 5ed a 19eg o Fehefin a 3ydd o
Orffennaf. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Rhian Haf Bevan ar
r.h.bevan@abertawe.ac.uk neu 01792 602643. Cynhelir yr un
cwrs yn Nhŷ Tawe ar ddyddiadau eraill hefyd. 

16 Mai: BySEDD PrySur gyDa gill JOnES
Noson Merched y Wawr Clydach i ddechrau am 7pm yn
Neuadd y Nant.

19 Mai: nOSOn MEiC agOrED Tŷ TawE
Ydych chi’n barddoni, canu, chwarae offeryn, dawnsio neu
eisiau dweud cwpl o jocs, yna Noson Meic Agored Tŷ Tawe
yw’r noson i chi. Am fwy o fanylion ac i nodi’ch awydd i gymryd
rhan, cysylltwch trwy eleri@menterabertawe.cymru neu 01792
460906. Noson sy’n addas i ddysgwyr hefyd!

20 Mai: CyngErDD gwanwyn CaPEl gElliOnnEn 
Drysau yn agor am 6.30pm a’r noson yn dechrau am 7pm.
Noson llawn adloniant yng nghwmni yr ‘Eclectics’, cȏr acapella
lleol. Byddwn hefyd yn mwynhau darnau offerynol ar y piano
gan Laurence Bowen (cyn arweinydd Cȏr Trebannws) ac ar y
cello gan Ann Jameson. Tocynnau’n £5 i’w prynu ar y drws.
Bydd te, coffi a chacennau yn cael eu gwerthu ar y noson
gyda’r elw yn mynd tuag at gostau cynnal Capel Gellionnen.

23 Mai: CwrS ‘CyMru DDOE a hEDDiw’ – Tŷ TawE
Cyfres o sgyrsiau dros gyfnod o bedair wythnos gan
arbenigwyr amrywiol sy’n trafod agweddau gwahanol ar hanes
a diwylliant Cymru. Cynhelir y sgyrsiau mewn awyrgylch
hwyliog yn Nhŷ Tawe rhwng 1pm a 3pm ac mae’r cwrs yn
addas i siaradwyr iaith gyntaf a dysgwyr lefel uwch a graenus.
Pris y cwrs yw £20 neu £15 consesiwn a chynhelir y sesiynau
ar 23ain o Fai, 13eg a’r 27ain o Fehefin a 11eg o Orffennaf.
Am fwy o fanylion, cysylltwch â Rhian Haf Bevan ar
r.h.bevan@abertawe.ac.uk neu 01792 602643. Cynhelir yr un
cwrs yn Nhŷ’r Gwrhyd ar ddyddiadau eraill hefyd. 

25 Mai: nOSOn “PawB a’i Farn” CyMDEiThaS
gyMraEg TrEFOryS
Noson dan gadeiryddiaeth Eirian Wyn yn Festri’r Tabernacl,
Treforys i ddechrau am 7.00pm. Am fwy o fanylion am y noson
a’r Gymdeithas cysylltwch â David Gwyn John ar 01792
773507.

26 Mai: rhyS Mwyn – arChaEOlEg a DiwyllianT
Noson yn Nhŷ Tawe, Abertawe i ddechrau am 8pm. Mynediad
am ddim a chroeso cynnes i bawb. Am fwy o wybodaeth,
ffoniwch 01792 456856.

diGwyddiadur 

cwm tawe

8 MEhEFin: yMwEliaD aElODau CyMDEiThaS
gyMraEg TrEFOryS â ChaErDyDD 
Taith i Gaerdydd i ymweld â’r Castell a’r Bae. Am fwy o fanylion
am y daith a’r Gymdeithas cysylltwch â David Gwyn John ar
01792 773507.

13 MEhEFin: DarliTh FlynyDDOl y Baran
Y Parchg Meirion Evans , 6.30pm.

22 MEhEFin: agwEDDau’r waSg gyMrEig yn ySTOD
y rhyFEl ByD CynTaF
Darlith gan Meilyr Powell i Gymdeithas Gymraeg Treforys yn
Festri’r Tabernacl Treforys i ddechrau am 7.00pm.

30 MEhEFin: TyrFE TawE: huw BOBS PriTCharD
Noson acwstig yn Nhŷ Tawe, Abertawe i ddechrau am 8pm.
Mynediad am ddim a chroeso cynnes i bawb. Am fwy o
wybodaeth, ffoniwch 01792 456856.

POB BOrE DyDD MawrTh: CylCh Ti a Fi y nanT
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach rhwng 9am – 11am.
Croeso i bawb. 

POB BOrE MawrTh: CaFFi CyMraEg ygg gwaun
CaE gurwEn
Cyfle i ddefnyddio, ymarfer ac i wella eich Cymraeg. Croeso i
siaradwyr rhugl, dysgwyr a’r di-Gymraeg rhwng 9am a
10.30am. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639 763819.

POB nOS FawrTh: Twrw TawE
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r
Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng
18.30pm a 20.00pm tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch
yn cwrdd rhwng 8 a 10 yr hwyr yn Festri Tabernacl, Treforys.
Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion. 

POB BOrE MErChEr: CylCh Canu ySgOl y
CriBarTh
Grŵp i rieni a phlant bach yn Ysgol y Cribarth, Abercraf rhwng
8.50am a 10.15am. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639
763819.

POB DyDD MErChEr: ClwB iEuEnCTiD CyMraEg
CaSTEll-nEDD
Clwb ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7+ sy’n cyfarfod yn Neuadd
Cymunedol Castell-nedd rhwng 6.30pm a 8.00pm. £1 y
sesiwn. Am fwy o fanylion cysylltwch â Nia Johns ar 07500
607408.

POB nOS FErChEr: SgwrS DrOS BEinT
Dewch i siarad Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol yn y bar
yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe rhwng 7-8pm.
Cyfle i gwrdd â ffrindiau hen a newydd. Croeso i Gymry
Cymraeg a dysgwyr.

POB DyDD iau: SiOP SiaraD i DDySgwyr
Siop Siarad y Dysgwyr yn Nhŷ Croeso, Clydach, pob bore Iau
rhwng 10.00 a 11.30am. £1 y sesiwn. 

POB nOS FErChEr: ClwB iEuEnCTiD CyMraEg
ySTraDgynlaiS 
Cynhelir y clwb rhwng 6 – 8pm yng Nghanolfan Ieuenctid
Ystradgynlais (Penrhos) fel rhan o Gynllun Ieuenctid Cymraeg
De Powys. Pris mynediad yw £1 y pen. Am fwy o fanylion
ffoniwch Rhodri Jones, Swyddog Ieuenctid Datblygu’r
Gymraeg ar 07909 831369. 

Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais
er mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cyd-
ddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792
842062 neu gwenno_ffrancon@hotmail.com


